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Sloop Van der Puttlyceum begonnen 
 

Veel wijkbewoners die vanuit Mensfort in de 

richting van het centrum gingen hebben jarenlang 

het scholencomplex aan de Dr. Berlagelaan kunnen 

zien. Al enige jaren is deze onderwijsvorm voor 

Havo en VWO in het v.d.Puttlyceum hier gestopt. 

En ook de school  voor de detailhandel heeft een 

ander onderkomen onder een andere naam 

gevonden.  De gebouwen werden de laatste jaren 

voor een deel gebruikt als School 23 voor de 

volwasseneneducatie voor een deel voor andere 

activiteiten Toen de eerste plannen voor de 

herontwikkeling van het gebied aan de Van 

Vorststraat in beeld kwamen moesten ook deze  

activiteiten op zoek naar andere huisvesting, 

omdat zij niet wilden wachten op de slopers-

hamer. Tijdelijke “bewoning” moest er voor 

zorgen dat het gebouw niet gekraakt zou worden 

en dat er geen ongewenste “slopers” aan het werk 

zouden gaan. Slopen moet tenslotte worden over-  

gelaten  aan professionals om  het verantwoord  

te doen. Die professionals zijn dan nu begonnen. 

Op de Dr. Berlagelaan zijn de bomen ingepakt ter 

bescherming. De bomen en het groen op het 

terrein zijn al verdwenen, het kunstwerk “Vogels”  

is veilig gesteld zodat het binnen afzienbare tijd 

in Mensfort een plaatsje kan krijgen. Nu worden 

de gebouwen ontdaan van herbruikbare materialen 

en daarna zal rest van het gebouw tegen de vlakte 

gaan, zodat het terrein geschikt kan worden 

gemaakt  om plaats te maken  voor fraaie nieuwe 

woningen in “Vijf van Van Vorst”., Rondom de Van 

Vorststraat komen  autoluwe hofjes, met  fraaie 

woningen, zoals te zien is op de foto’s die nu op 

het terrein dit woonwijkje aanprijzen Al snel 

waren de eerste woningen in dit nieuwbouwplan 

verkocht.  Al met al zal deze  vernieuwing  leiden 

tot een fraaier uitzicht vanuit onze wijk. 

 



 
 
 
 

 

Maandag 

09.30-10.30 u 

10.00-12.00 u 

11.45- 12.45 u   

13.00-16.00 u   

13.30-17.00 u  

18.30-21.30 u  

20.00-22.00 u 

 

Dinsdag 

09.30-11.30 u 

09.30-10.45 u 

12.00-13.15 u  

13.00-16.00 u   

13.00 -17.00 u 

13.30-16.30 u 

20.00-22.00 u 

20.00-22.00 u 

 

Gymclub Survival 

Buurtbieb Mensfort 

Volksdansen 

Digitolk inloop 

KBO Sjoelen, biljart, rikken 

Katholieke EHBO  

Volksdansen Vodawiko  

 

 

Zangvereniging Zanglust 

Chinese yoga 

Daghap, lunch  

Digitolk Computerclub  

Bridgen Jeanne Hermans 

Biljartclub "Ons Genoegen” 

Doornakkers Muzikanten 

Muziekgroep "Da Capo '85" 

Woensdag 

09.30-10.30 u 

09.30-12.00 u 

13.30-16.30 u 

13.00-16.00 u  

14.00-16.30 u 

14.00-16.00 u 

19.00-20.00 u        

19.45-22.00 u        

19.30-22.00 u 

20.00-22.30 u  
 

Donderdag 

10.00-16.00 u 

13.00-17.00 u  

13.00-15.30 u 

13.15 -16.00 u 

19.00-21.30 u 

19.00-22.00 u  

20.00–22.00 u 
 

 

Gym en beweging 

Crea-club 

Bridgen Slem Hunters 

Digitolk Computerclub 

KBO kienen 1e en 3e week 

Reparatie café 2e en 4e week 

Buurtbieb Mensfort 

Symphonisch Ensemble 

Schaken en Spelinstuif 

Toneelvereniging Basta 
 

 

Digitolk Computerclub 

Biljartclub De Werf  

Koersbal of Jeu de Boules 

Yoga Peter de Zeeuw 

Reiki 

Meditatie 

Schildersclub Frans Verbeek 

Vrijdag 

10.00-12.00 u 

13.00-14.00 u 

13.00-16.30 u 

 

13.00-16.00 u 

20.00-22.00 u 

Zaterdag 

15.00-17.00 u 

Zondag 

9.30-12.30 u 

12.30-14.30 u 

14.30-18.30 u 

15.00-19.00 u 

18.00–21.00  u     

 

 

BiebMensfort 

Ahmadiyya Gemeenschap 

Mondharmonica  

       Ons Genoegen 

Digitolk i 

Spelinstuif 

 

MCID 
 

 

GMI 

Kerkdienst Faith Arena 

MCID 

Stichting  Ohaneze 

Dansgroep van Cleef 

 

 

Loop voor meer informatie eens binnen of neem contact op met Wijkcentrum de Werf 

via  (040) - 243 11 54 of info-werf@lumenswerkt.nl  of r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl 
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Weekprogramma Wijkcentrum De Werf 

Richard Heijdenrijk 

Zakelijk leider De Werf 

 



 
 
 
 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Reanimatie-cursus 

Inmiddels is algemeen bekend dat snelle reactie bij 

een hartstilstand noodzakelijk is om te voorkomen 

dat de getroffene overlijdt of blijvend letsel oploopt. 

Dat kan door hartmassage toe te passen of een AED 

(automatische externe defibrilator) te gebruiken. 

Velen hebben daarvoor al een reanimatiecursus 

gevolgd. S.L.M. wil graag onderzoeken of in onze wijk 

belangstelling is voor het volgen van zo’n  cursus, 

waarbij ook het gebruik van de AED wordt geleerd. 

Van het Rode Kruis is een aanbod om een AED in onze 

wijk te plaatsen als er voldoende interesse is om te 

leren hiermee om te gaan en op deze manier mogelijk 

levens te redden . Zou u deze cursus willen volgen, 

geef u dan op: informatie@mensfort.eu of telefoon 

2438297.  
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Weekprogramma van S.L.M. 

Dinsdag  

Dinsdag 

13.00 uur 

13.00 uur 

Fietsen 

Wandelen 

 

Donderdag 

Woensdag 

Woensdag 

13.00 uur 

20.00 uur 

20.00 uur 

Koersbal 

Schaken 

Spelinstuif  

 

Weekprogramma van de Emmauskerk 

Elke woensdag 10.00 uur Koffiedrinken 

Elke vrijdag 

Elke vrijdag 

10.00 uur 

10.00 -12.00 u 

Koffiedrinken 

Open huis Financiën 

Elke zondag 

 

10.00 uur Kerkdienst 

Bewaar deze bladzijde 
 

Andere activiteiten deze maand in Mensfort:  

4 mrt 

6 mrt 

8 mrt 

11 mrt 

13 mrt 

14 mrt 

19 mrt 

20 mrt 

27 mrt 

27 mrt 

Samen eten 

Kienen 

Jubileum Biebmensfort 

Algemene wijkvergadering 

Kienen 

Jubileum Biebmensfort 

Samen eten 

Kienen KBO  

Kienen 

Krijg de kleertjes 

Emmaüskerk 

De Werf 

De Werf 

Eikenhof 

Eikenhof  

De Werf 

Emmaüskerk 

De Werf 

Eikenhof 

De Werf 
 

* meer informatie elders in deze Mensfort Info 

Algemene wijkvergadering 

Op maandag 11 maart vindt de eerste algemene 

wijkvergadering gehouden in de vergaderruimte van 

de Eikenhof aan de Bleyslaan, nr  73. De vergadering 

begint om 19.30 uur en iedereen is van harte welkom. 

Het thema van deze avond is veiligheid. In deze 

vergadering willen we enkele lopende zaken ter 

sprake brengen en zal een uur lang informatie 

worden verstrekt over hoe u zelf kunt bijdragen aan 

de beveiliging  van uw huis en van uw spullen. Zo kunt 

u mogelijk inbraken en diefstal van uw spullen zelf 

voorkomen. U krijgt daarvoor diverse tips. 

Voorkomen is altijd beter dan achteraf moeten 

zeggen “had ik maar….” Speciaal voor dit deel van de 

vergadering heeft het bestuur van S.L.M. een 

deskundige uitgenodigd. Ook zal, als de situatie dat 

toelaat, onze wijkagent aanwezig zijn. Uiteraard is 

er ruimte om uw vragen voor te leggen aan  deze 

deskundigen. De vergadering zal duren tot ongeveer 

21.30 uur.  
 

Historisch Mensfort 

Onze wijk bestaat nog niet zolang, maar er zijn 

natuurlijk wel veel zaken voorgevallen. Dat zou 

dan onder te term historisch kunnen worden 

gevat. Veel wijkbewoners wonen hier nog niet zo 

lang en het zou wel de moeite waard zijn die 

verhalen te bewaren en door te vertellen, Een 

uitstekend medium daarvoor is natuurlijk deze 

Mensfort Info. De redactie is op zoek naar deze 

verhalen om ze aan alle wijkbewoners door te 

vertellen. Wie van onze wijkbewoners helpt ons 

aan die verhalen? Het kan daarbij gaan om leuke 

voorvallen, om ingrijpende veranderingen of om 

verdwenen winkels of wat dan ook. Als u het de 

moeite waard vindt om dit op te schrijven  en in 

te sturen, dan zal de redactie proberen elke 

maand een historisch verhaal te plaatsen. Stuur 

uw verhaal naar de redactie. Het liefst per email, 

maar op papier mag ook. Hebt u er een foto bij? 

Dan zetten we die er graag bij.   

 

Een AED, daar redt je levens mee !!!! 
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Schaken en de “Spelinstuif” 

Woensdagavond vanaf 19.30 uur 

In de Werf 

 

Zoals u ongetwijfeld al eerder gelezen hebt in deze wijkinfo 

wordt er elke woensdagavond (behalve in de schoolvakanties) in 

de Werf geschaakt en vanaf 12 december worden er ook gezel- 

schapsspellen gespeeld. Eerst begonnen we om 20.00 uur maar omdat meer ingewikkelde spelen met 

meerdere spelers vaak een langere speelduur dan 2 uur hebben, beginnen we vanaf 13 februari al om 

19.30 uur. U kunt dus elke woensdagavond komen schaken en/of een gezelschapsspel spelen. Hieraan 

zijn geen onkosten verbonden, de kosten van uw consumptie zijn natuurlijk voor uw eigen rekening. Wij 

hebben spellen maar zijn heel blij met spelen die bij u toch maar in de kast liggen want hoe meer 

keuze op deze avonden, hoe leuker… (u kunt deze afgeven bij de Werf en aangeven dat ze voor de 

Spelinstuif zijn, of even een mailtje naar secretariaat.slm@hotmail.com en wij komen het spel graag 

bij u ophalen). Heeft u zelf een spel dat u graag op zo’n avond zou willen spelen met de andere 

aanwezigen, breng dit dan rustig mee… En kijk of er meer mensen zijn die dit spel kennen of willen 

leren spelen. We spelen voor de gezelligheid en voor geld spelen is en blijft verboden. 

Tot dan Ria en Willemien 
 

 
5 jaar BiebMensfort 

Ruim vijf jaar  geleden werd 

besloten het filiaal van de  Biblio-  

theek Eindhoven, dat jarenlang een belangrijke 

plaats had in Mensfort te sluiten. Daarmee kwam 

een einde aan de mogelijkheid dicht bij huis een 

boek uit te zoeken om lekker te lezen, juist nu veel 

wijkbewoners  ouder werden en minder gemakkelijk 

hiervoor naar het centrum konden. Enkele mensen 

namen het initiatief de  BiebMensfort op te zetten. 

Nu is het al weer vijf jaar geleden dat deze bieb in 

Mensfort van start kon gaan dankzij een grote 

groep vrijwilligers en de medewerking van De Werf. 

Iedereen kan hier gratis boeken lenen en binnen 

lopen voor een praatje. Om dit jubileum te vieren 

zal op  8 maart voor de vele vaste bezoekers en 

vrienden in De Werf Wim Daniëls een voorstelling 

verzorgen en op 14 maart is er een feestelijke 

bijeenkomst. Als u op 14 maart dit feest wilt 

meemaken of wilt kennismaken met de 

BiebMensfort bent u op die donderdag tussen 14.00 

uur tot 17.00 uur van harte welkom voor een hapje 

en een drankje  in De BiebMensfort.  

 

Wandelgroep Mensfort 

De groep wandelaars die gebruik maken van het aan-

bod gezond te bewegen wordt steeds groter. Door 

samen te wandelen leer je ook steeds beter de 

directe omgeving kennen, wand al wandelend zie je 

veel meer dan wanneer je met de auto door de wijk 

en omgeving rijdt. U weet toch dat deelnemen 

gezellig en gratis is. Ook leer je de medewandelaars 

steeds beter kennen. Meedoen is gemakkelijk, want 

je hebt er niets bij nodig. Kom gewoon op dinsdag-

middag om 13.00 uur naar  De Werf en geniet van 

het wandelen.  

Fietsen met Mensfort 

Het is of de weergoden het er om doen, maar bijna 

elke dinsdag is het weer geweldig, een lichte wind en 

vaak een zonnetje. Bijna elke dinsdag kan er dan ook 

gezellig gefietst worden en kunnen de fietsers de 

omgeving  van Eindhoven beter leren kennen op een 

rondje van ongeveer 35 kilometer.  Regelmatig komt 

de fietsgroep op  wegen en paadjes waar je dikwijls 

zomaar aan voorbijrijdt. Halverwege is er altijd een 

korte pauze met een lekker kopje koffie.  Ook mee-

doen? Kom dan met een goede fiets bij goed weer 

om 13.00 uur naar De Werf en fiets eens mee. 
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Meedoenbijdrage 

Heb je een laag inkomen? Dan kun je van 

4 februari tot en met 31 december 2019. online de 

Meedoenbijdrage aanvragen bij de gemeente 

Eindhoven.. Hiermee wordt er voor gezorgd dat 

iedereen kan meedoen aan een sport, dansles of een 

hobbycursus. De Meedoenbijdrage is ook bedoeld 

voor een bioscoopavondje, het zwembad, een 

abonnement op de krant, maar ook  om de ouderbij- 

 

drage of schoolspullen te kunnen 

betalen. Meer informatie over de 

voorwaarden vind je in het document:

Subsidieregeling maatschappelijke 

participatie op de site van de gemeente 

Eindhoven.(www.eindhoven.nl) 

 

 

Daag ze niet uit! 

Woninginbraken komen dagelijks voor. Hoe kan het 

dat de inbrekers bijna altijd komen op het moment 

dat de bewoners niet thuis zijn? Heel eenvoudig! 

Als u niet thuis bent, zien ze dat vaak aan het huis. 

Mocht u weggaan, laat dan een lichtje aan. Dat 

wekt de indruk dat er wel iemand aanwezig is. Ook 

is het belangrijk dat u uw huis goed afsluit, Een 

deur dichttrekken alleen is niet voldoende, draai de 

sleutel even om in het slot.  Inbrekers zoeken 

bewust naar huizen die toch leeg zijn. Dan kunnen 

ze ongestoord hun gang gaan. Vooraf zullen ze dus 

goed gaan observeren. Vaak lopen ze eerst even 

langs, kijken of er kostbare zaken in huis te zien 

zijn. Zorg dus dat kostbare zaken als laptops, 

portemonnees, sieraden e.d, niet vanaf de straat 

zichtbaar zijn. Uiteraard kunt u als u ziet dat 

vreemden uitermate geïnteresseerd zijn woningen 

in uw straat, wees dan alert en waarschuw de 

politie. Als er mogelijkheden zijn komen die snel! 

 

Spreuk van de maand 

Het is niet eenvoudig om geluk 

 in jezelf te vinden, 

 maar ergens anders vind je het niet. 
 



 
 
 
 

t 
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BiebMensfort 

                                         door Huub van Houtert 

Openingstijden BiebMensfort: 
Maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur 

Vrijdagochtend van  10.00 uur tot 12.00 uur 

Oei, de deadline voor het inleveren van kopij voor 

nummer 3 van ons wijkblad nadert met rasse 

schreden…!! Wat heet “met rasse schreden”, de 

inleverdag is morgen al, 15 februari!  Lieve help, dat 

wordt dus vandaag, ‘Valentijnsdag’, als de 

wiedeweerga in de pen klimmen om m’n bijdrage te 

gaan maken. Hebt u trouwens nog een originele 

Valentijnskaart verstuurd of hebt u niet zo veel met 

die van elders geïmporteerde traditie? Op zich is 

het wel interessant om eens iets over de herkomst 

en de geschiedenis van deze traditie te lezen! 

Echter, niet in onze BiebMensfort want wij hebben 

daar eenvoudigweg geen boeken over. Wat we 

daarentegen wél hebben is weer ’n behoorlijk aantal 

nieuw aangeschafte titels, zowel romans als thrillers! 

U vindt ze binnenkort in de apart staande kast 

achter de inschrijftafel: de ‘nieuwste aanwinsten’. 

Enkele titels noem ik alvast: ‘De Ommegang’ van Jan 

van Aken,  ‘Blonde Dolly’ van Tomas Ross, ‘Een liefde 

in Dresden – 1945’ van Michiel Veering, ‘Horen Zien 

en Zwijgen’ van J.D. Barker, ‘Witte Dood’ van Robert  

Galbraith. Het is zo maar ’n greep uit de circa 

vijftien nieuwe boeken. Daarnaast ligt er nog een 

aantal nieuw gekochte boeken van Wim Daniëls op u 

te wachten. Nu we het tóch over hem hebben: 8 

maart is de vrijdag waarop Wim naar BiebMensfort 

komt om ons op een lezing te trakteren! We hebben 

intussen al heel wat aanmeldingen binnen; volgens de 

laatste gegevens staat de teller nu op 77 (!!!) 

bezoekers. Dat zijn er heel wat maar de zaal zit 

hiermee nog niet vol dus mogen er nog aanmeldingen 

binnenkomen. Schroom niet en meld u aan: door het 

invullen van het inschrijfformulier (tijdens onze 

openingsmomenten verkrijgbaar) of door het sturen 

van een email naar ad.verduin@tiscali. nl  Oók in het 

kader van ons eerste lustrum hebben we op 14 

maart een feestelijke open middag (van 2 tot 5 uur).  

Onder het genot van een hapje en een drankje willen 

we met u ons 5-jarig bestaan vieren. Het wordt vrije 

inloop, dus aanmelden is niet nodig! We zien u graag 

op 8 en/of 14 maart! Allez, tot de volgende keer!           

 

  
Braderie Wijkfeest  Mensfort  7 juli 

De eerste besprekingen voor het wijkfeest van dit 

jaar heeft de werkgroep al weer gehad. Net zoals de 

voorgaande jaren zullen de attracties voor de 

kinderen worden omgeven door een braderie met 

nieuwe en gebruikte artikelen en natuurlijk weer een 

podium met muziek en optredens. Ook het gezellige 

terras zal niet ontbreken. Maar er is nog ruimte om 

alle onderdelen aan te passen of nieuwe ideeën in te 

passen. Om een en ander goed te organiseren zou de 

werkgroep graag uitbreiding zien met enkele 

wijkbewoners. Wie wil hier gedurende de komende 

maanden meehelpen? De grote uitdaging voor de 

werkgroep is ook dit jaar weer voldoende 

vrijwilligers te vinden. Daarom roepen we bewoners  

op  zich te melden om enkele uren mee te helpen. Voor 

de veiligheid moeten de straten worden afgesloten en 

bij elke afsluiting dient een verkeersregelaar te staan. 

Om te voorkomen dat deze vrijwilligers daar een hele 

dag moeten staan is het noodzakelijk dat er meerdere 

regelaars zijn.  Als  u bereid bent om dit te doen is een 

korte online cursus te volgen nadat u zich het 

opgegeven. Ook bij andere onderdelen van dit 

wijkfeest, zoals toezicht bij de kinderattracties en 

hulp op het terras kunnen we nog een aantal 

vrijwilligers gebruiken. Dat hoeft niet voor de hele dag. 

Wij zijn blij met iedereen die enkele uren actief wil 

meehelpen. Voor meer informatie of  aanmelding belt u 

2449938 of per mail: braderie.mensfort@mensfort.eu 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk 

In de Emmaüskerk bent u elke woensdag- en 

vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur van 

harte welkom om een kopje koffie te komen drinken 

en een praatje te maken. Loop gezellig eens even 

binnen voor een kopje koffie en een gezellige 

ontmoeting. Er zijn altijd wel enkele  

wijkbewoners aanwezig, Samen 

een kopje koffie drinken is toch 

prettiger dan alleen. 
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Samen eten is pas fijn. 

Samen eten is pas fijn. Dat dat waar is blijkt uit 

het grote en groeiende aantal eters. Om dat het 

lastig is om voor zo’n grote groep te koken, zal er 

voortaan twee maal in de maand gekookt gaan 

worden. Met ingang van maart wordt er naast de 

derde dinsdag van de maand ook op de eerste 

maandag van de maand samen gegeten, deze maand 

dus op 4 maart en 19 maart. Om 18.30 uur wordt u 

ontvangen met een drankje. Om 19 uur gaan we aan 

tafel om te genieten van een heerlijk 3-gangen 

diner. De kosten bedragen slechts 5 euro per keer. 

En dat is inclusief de drankjes! Iedereen uit de 

wijk Mensfort is van harte welkom. Aanmelden kan 

via de gebruikelijke weg, d.w.z. tijdens het samen 

eten of stuur uiterlijk zondag een mailtje naar  

sameneten@emmauskerkeindhoven.nl. We hopen 

dat ook deze maand weer  veel mensen kunnen 

genieten van de kookkunsten van onze vrijwilligers. 

 

Rikken 

Elke vrijdag is een gezellige kaartavond in de 

ontmoetingsruimte van De Eikenhof aan de Bleijslaan 

73. Daar kan iedereen komen rikken. Aanvang 19.30 

uur, einde omstreeks 22.30 uur. Iedereen is welkom 

om aan dit kaartspel mee te doen en er zijn elke 

avond leuke geldprijzen te winnen. Voor meer 

informatie: tel. 2510952. 

Stilte en ochtendgebed 

Wilt u misschien af en toe eens de rust zoeken? 

Even afstand nemen van het drukke leven van elke 

dag? Een kaarsje branden? Bidden? Dan kunt u 

vanaf woensdag 13 maart elke week ’s ochtends 

langskomen in de Emmaüskerk. In de stilteruimte 

verzorgt Maaike Landman dan van 10.10 uur tot 

10.30 uur het ochtendgebed. Hierbij zijn we samen 

stil, worden er lichtjes ontstoken, is er ruimte voor 

persoonlijk gebed, wordt gezamenlijk een psalm uit 

de Bijbel gelezen en wordt er samen gebeden. 

Vanuit haar initiatief ‘Zin in Stilte’ organiseert 

Maaike Landman diverse activiteiten op het gebied 

van zingeving, inspiratie en verdieping. Ze is tevens 

parttime predikant bij de Unie van Baptisten. 

Wat:       Stilte en Ochtendgebed 

Waar:       Emmaüskerk 

Wanneer: Elke woensdagochtend van 10.10-10.30 u 

Iedereen is van harte welkom om hier eens langs te 

komen! 

Kienen 

Op woensdagmiddag 13 en 27 maart zijn er in de 

ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan de Bleyslaan 

73  gezellige kienmiddagen met leuke prijzen. De 

zaal is open vanaf 13.00 uur. Aanvang om 14.00 uur  

Iedereen is van harte welkom. 

Ook Mensfort kon genieten van enkele dagen sneeuw 

Buurtpreventie 

Omdat één van de vrijwilligers van onze buurtpre-

ventie heeft aangegeven om gezondheidsredenen te 

moeten stoppen met het toezicht om de veiligheid in 

onze wijk, zijn we dringend opzoek naar nieuwe pre-

venten. U kunt ons helpen! Ga ook meedoen! Informa-

tie en opgeven: buurtpreventie@mensfort.eu. 
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Zoek je een leuke locatie of 

ruimte om iets te organiseren 

of zoek je een activiteit of iets leuks om te gaan doen 

bij jou in de buurt van Eindhoven ? Kijk dan op 

buurtruimte040, een platform waar alle activiteiten 

en ruimten te vinden zijn. Hier vind je alle ruimten en 

zalen in BUURTRUIMTE 040. Bij vragen of 

reserveringen kun je direct contact opnemen met de 

beheerder van de betreffende ruimte. 

Kienen 

Elke  eerste en derde woensdag van de 

maand bent u van harte welkom bij de 

kienmiddagen van de KBO in De Werf.  

 

Aanvang  14.00 u. Deze maand zal dat zijn op 6 maart 

en 20 maart. Ook niet leden van de KBO zijn van 

harte welkom. Komt u ook eens meespelen om die 

mooie geldprijzen! 

 

Openingstijden wijkcentrum De Werf 

Maandag      08.30 - 17.00 uur   19.00 - 22.30 uur 

Dinsdag 08.30 - 17.00 uur   19.00 - 22.30 uur 

Woensdag 08.30 - 17.00 uur   19.00 - 22.30 uur 

Donderdag 08.30 - 17.00 uur    19.00 - 22.30 uur 

Vrijdag 12.30 - 16.30 uur   19.00 - 22.30 uur 

Zaterdag en Zondag alleen op aanvraag 
 

Daghap in de Werf 

 

Elke dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur 

wordt de “Daghap van De Werf”  

geserveerd door Lumens en buurt-ruimte040 in De 

Werf. Kom gewoon binnen, betaal je bijdrage van 

€3,50 en eet gezellig met ons mee. Iedereen is 

welkom en je hoeft je niet aan te melden. Hou de 

poster in De Werf in de gaten, want we eten elke 

week wat anders. 

Ook  digitolk in de Werf 

In samenwerking met buurtwerk, stichting Ik Wil en 

de bibliotheek Eindhoven zijn er nu twee nieuwe 

cursussen voor erg schappelijke prijzen beschikbaar. 

“DigiD en de (rijks)overheid” en de basiscursus “Klik 

en Tik” voor startende computergebruikers. Digitolk 

zit vlakbij in uw wijk. Ons lokaal bevindt zich in 

buurthuis de Werf in de Werfstraat 14. Wij bieden 

laagdrempelig computeronderwijs aan. Leer op een 

ongedwongen manier omgaan met computers of 

tablets. Loop eens binnen op maandagmiddag tussen 

13.00 uur en 16.00 uur voor informatie. Computer 

defect of andere problemen? Kom dan naar de 

helpdesk op vrijdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur. 

Reparatiecafé De Werf 

Elke tweede en vierde woensdag van de maand zijn 

de vrijwilligers van het reparatiecafé van 14.00 tot 

16.00 uur aanwezig om kleine elektrische apparaten 

of kleding met u te repareren.  Hieraan zijn geen 

kosten verbonden, behalve voor onderdelen. 
 

 

De nieuwe toegang tot De Werf 

Vernieuwing ingang De Werf 

Afgelopen maand is de ingang van De Werf gereno-

veerd. De toegangsdeur schuift automatisch open als u 

de deur nadert en ook de klapdeuren binnen openen 

vanzelf. Daardoor is het nog gemakkelijker binnen te 

lopen om anderen te ontmoeten en voor een kopje 

koffie. De automatisch openende deuren symboliseren 

de gastvrijheid van ons wijkcentrum. U bent tijdens de 

openingstijden van harte welkom. 

In De Werf is altijd wel wat te doen ! 

Kom ook eens kijken !! 
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Gezondheidscentrum  

MensZorg 

Het verschil tussen artrose en osteoporose 

Uw fysiotherapeut legt uit. 

Osteoporose en artrose worden regelmatig door elkaar gehaald. Toch zijn 

het twee heel verschillende aandoeningen. Wat precies het verschil is wordt 

hieronder uitgelegd. 

 

 

Artrose wordt in de volksmond ook wel gewrichts-

slijtage genoemd. Het is een  reumatische aandoening 

van het gewrichtskraakbeen en ontstaat doordat er 

meer kraakbeen verloren gaat dan dat er door het 

lichaam aangemaakt wordt. Daarnaast vermindert 

ook de vloeistof (synovium) in het gewricht. Hierdoor 

beweegt het gewricht minder soepel. Door de 

slijtage van het gewrichtskraakbeen en een 

vermindering van de vloeistof in de gewrichten 

kunnen botten over elkaar schuren. Dit veroorzaakt 

pijn. De symptomen van artrose kunnen zijn: 

Pijn of stijfheid tijdens bewegen van het gewricht 

(vooral na een tijdje niet bewegen), bewegings-

beperking van de gewricht of standsverandering van 

het gewricht 

Osteoporose is de medische benaming voor botont-

kalking. Het woord betekent letterlijk ‘bot met 

gaten’. De botten worden door osteoporose brozer. 

Hierdoor is er een hoger risico om een bot te breken. 

Daarnaast geneest een botbreuk ook minder goed. 

Het kan gebeuren dat de ruggenwervels door de 

osteoporose inzakken. Dit wordt vaak gezien als 

iemand plotseling krom gaat lopen of plotseling ietwat 

krimpt. Pijnklachten komen minder vaak voor bij 

osteoporose. Echter ingezakte rugwervels kunnen 

weldegelijk pijnklachten of uitvalsverschijnselen 

geven. Het verschil is dus dat bij artrose de laag 

kraakbeen af neemt tussen de gewrichten en dat 

bij  osteoporose de botdichtheid afneemt in het bot 

zelf. 

Voor vragen of behandeling van uw klachten door artrose en/ of osteoporose bel of kom langs . 

Fysiocompany Eindhoven, Barrierweg 3F in gezondheidscentrum MensZorg, tel 040-2445518,  

of per mail: info@fysiocompany.nl 
 

Kom gratis kinderkleding ruilen bij 

Krijg de Kleertjes 

 

Woensdag 27 maart  bent u weer van 

harte welkom om kinderkleding te  

ko men ruilen. We zijn zoals altijd aanwezig van 19:30 

uur tot 21:00 uur en de entree is gratis! Op veler 

verzoek kunnen we nu ook grotere kledingmaten gaan 

aanbieden. U kunt dan bij ons terecht voor de maten 

50 tot en met 104 voor jongens én meisjes. Bovendien 

hebben we twee bakken met kinderspeelgoed staan, 

vol met knuffels, puzzels, leesboekjes en nog veel 

meer leuks! Hoe het werkt? U brengt schone, 

gedragen kinderkleding die nog heel is mee. Als u een 

tas inlevert kunt u weer een tas uitzoeken. Voeg ons 

toe op Facebook (Krijg de Kleertjes De Werf 

Eindhoven) en blijf op de hoogte van het laatste 

nieuws! . Hebt u nog vragen?  Dan kunt u mailen naar 

krijgdekleertjeseindhoven@hotmail.com.  

 

Alvast noteren in uw agenda: 

Wijkfeest dit jaar: zondag 7 juli. 
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Opbrengst Kerstmarkt voor het Ronald Mc Donaldhuis 

De opbrengsten van onze kerstmarkt hebben we geschonken aan het Ronald 

Mc Donaldhuis. Een mooi doel dat door de kinderen van de leerlingenraad is 

gekozen. Zij mochten vorige week donderdag persoonlijk de cheque van € 200,00 overhandigen. Hieronder 

leest u hoe twee leerlingen het  bezoek en deze overhandiging het ervaren hebben. 
 

 

"We hebben een foto gemaakt met de cheque die we 

aan die mensen gegeven hebben. Het was voor het 

Ronald Mc Donald huis. Bij de Mc Donalds staan van 

die huisjes waar je geld in kan stoppen om die 

mensen te helpen. Dat is van dat huis. Daarna hebben 

we een rondleiding gekregen. Het huis is voor 

families van zieke kinderen zodat ze bij elkaar 

kunnen zijn. Papa en Mama mogen dan heel lang 

blijven. Het is niet leuk als je er heen moet maar het 

was wel heel leuk om te zien."             Semih groep 5 

Op donderdag 31 januari gingen we naar het Ronald 

Mc Donaldhuis bij het Maxima Medisch Centrum. We 

gingen met leerlingen van de leerlingenraad. Toen we 

aankwamen kregen we drinken, maar dat hoefden we 

niet en hebben we wat gebabbeld en konden we 

vragen stellen. Het Ronald Mc Donaldhuis is een 

soort hotel voor ouders om te logeren als hun baby in 

het ziekenhuis ernaast ligt. Dan zijn ze dicht bij hun 

kind. Daarna kregen we een rondleiding. We zagen 

een kamer waar de ouders konden slapen, een keuken 

waar ze konden koken en ruimtes waar broertjes en 

zusjes kunnen spelen. Voor we gingen hebben we de 

cheque afgegeven aan de baas van het Ronald Mc 

Donaldhuis.                                       Fatima, groep 6A 

Waardebon voor bewonersinitiatieven 

Woont er in uw straat ook iemand die u niet kent? 

Kent u iedereen uit uw appartementengebouw? Vind u 

het ook zo moeilijk iemand uit uw buurt aan te 

spreken, omdat u die niet kent? Dan is de oplossing 

eenvoudig! Leer elkaar kennen tijdens een leuke 

activiteit voor  uw straat, uw woonblok, uw flat. Als 

het doel  van de activiteit maar is elkaar te leren 

kennen kan een “waardebon” dan een  groot deel van 

de kosten dekken. Informatie hierover kunt u krijgen 

van de bestuursleden van S.L.M. Vraag erom! 
 

Aanbieden cheque Ronald Mc Donaldhuis 

door leerlingen BS Atalanta 
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Yoga helpt bij diabetes type B 

Uit onderzoek is gebleken dat het beoefenen van 

yoga speciaal voor mensen met diabetes type 2 heel 

zinvol is. De insulinegevoeligheid wordt verbeter door 

lichaamsbeweging. In de meeste vormen van yoga 

worden de bewegingen relatief langzaam en statisch 

uitgevoerd. Daardoor is dit ook voor mensen die wat 

minder fit en flexibel zijn  een goede vorm van 

bewegen. Specifieke yogaoefeningen stimuleren de 

alvleesklier, waardoor meer insuline wordt 

aangemaakt. De yogaoefeningen zijn dan ook  gericht 

op het gebied in de buik, waar de alvleesklier zich 

bevindt. Door de verbeterde doorbloeding krijgt ook 

de alvleesklier meer bloed en zuurstof. In combinatie 

met de ademhalingsoefeningen die zorgen voor 

minder stress wordt de bloedsuikerspiegel op peil 

gehouden. Yogaoefeningen kunnen dan ook als 

aanvullende behandeling van diabetes type 2 worden 

toegepast, maar ook preventief worden ingezet. Voor 

meer informatie kun je contact opnemen met Peter 

de Zeeuw, die op donderdagmiddag in De Werf 

aanwezig is en daar al yogaoefeningen verzorgt. Voor 

de leeftijd van 55 jaar en ouder. Tel. 2417291 
 

Herinrichting Hendrik Staetslaan en Willem van Kesselstraat 

De gemeente Eindhoven heeft besloten de Hendrik Staetslaan en de Willem van Kesselstraat volgend jaar 

(2020) opnieuw in te richten. Samen met Woonbedrijf heeft de eerste bespreking met een groep bewoners 

al plaatsgevonden om de plannen toe te lichten en na te gaan welke wensen er bij de bewoners leven. In de 

loop van het jaar verzamelt de gemeente informatie om een goed plan te maken. 
 

Adverteren in Mensfort Info 

In onze maandelijkse uitgave kan iedereen een 

advertentie plaatsen. Bedrijven binnen onze wijk, 

maar ook andere kunnen al vanaf € 15,00 per 

uitgave adverteren. Misschien iets voor het bedrijf 

waar je werkt? Meer informatie bij de redactie. 
 

 
De grootste vrijwilligersactie van Nederland 

Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 

2019, samen met duizenden organisaties in het 

land, weer Nederland doet, de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 

vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt 

iedereen uit om een dagje de handen uit de 

mouwen te steken. Vrijwilligers zijn het kloppend 

hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje 

Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe 

belangrijk actieve burgers voor de samenleving 

zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens 

NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan 

zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om 

nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk 

om klussen geklaard te krijgen! Als je zin hebt 

actief mee te doen, zoek dan een activiteit op 

internet en meld je aan. Je kunt zelf je klus 

zoeken op www.NLdoet.nl waar je zoekt op 

“Eindhoven”. Meer informatie vind je ook op deze 

site. 

Open huis Financiën 

Vind jij die financiële administratie ook zo lastig? 

Ben je niet zo thuis in de wettelijke regelingen, ken 

je je recht op uitkeringen of toeslagen? Kun je die 

formulieren niet invullen? Wij helpen je daarbij of 

verwijzen je naar instanties die verder kunnen 

helpen. Onze hulp is geheel kosteloos!  Waar ???? 

- elke woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur  

       in het parochiecentrum van de Petruskerk, 

                          Kloosterdreef 31  

- elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur  

           bij het Leger des Heils, Pisanostraat 47A 

- elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur  

          in de Emmaüskerk, J.v.d. Wegestraat 2 
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MENSFORT INFO  is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort 

en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven  

Belangrijke contact (mail-)adressen/telefoonnummers enz 
 

Website S.L.M. 
www.leefbaarheidmensfort.nl 

informatie@mensfort.eu 
 

Buurthuis De Werf,  

Beheerder:  Richard Heijdenrijk, 

 van der Werffstraat 14, 

 r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl 
2431154 

Buurtpreventie Mensfort buurtpreventie@mensfort.eu         084-8693076 

Jongerencentrum De Energy  

Beheerder:Vernon Ridderstaat 

van der Werffstraat 14, 

v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl 
06-12324551 

Gebiedscoördinator Mensfort Erika Overink e.overink@eindhoven.nl    2385029 

Wijkagent 

Patty Bosmans 

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4. 

patty.bosmans@politie.nl  

0900-8844 

WijEindhoven Janneke Lopata jannekelopata@wijeindhoven.nl 06-38074136 

Jongerenwerk  Gijs v. Dijsseldonk g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl 06-52740944 

Klachtennummer Gemeente Eindhoven gemeente@eindhoven.nl 14040 

RK Parochie St. Petrus’ Stoel   pastoraalteam@petrus-ehv.nl 269 75 61 

Emmaüskerk  Jacqueline Lanting info@emmauskerkeindhoven.nl 0638062395 

Redactieadres Mensfort Info 
v. Norenburchstraat 41 

mensfort.info@mensfort.eu 
2449938 

Bankrekening S.L.M. t.n.v. Penningmeester S.L.M. NL27RABO0150070985 

Colofon 

 

 Bij overlijden:                   Acheron uitvaarten     1e Lieven de Keylaan 88 2029815 

 
 
 

De lente dient zich aan op het grasveld aan de 

Barrierweg. De krokussen bloeien al weer  

! Redactie: Harry van de Vondervoort 

Redactieadres: v. Norenburchstraat 41. 

Kopij voor de uitgave van april aanleveren uiterlijk 

op 15 maart schriftelijk op het redactieadres of 

via  mensfort.info@mensfort.eu  

Niet commerciële berichten bestemd voor 

inwoners van Mensfort worden kosteloos geplaatst. 

De redactie behoudt zich het recht voor 

mededelingen in te korten als het artikel te lang is 

of zonder opgaaf van redenen te weigeren indien 

deze als kwetsend kunnen worden ervaren.  

Advertenties zijn mogelijk. Tarief en voorwaarden 

in overleg met de redactie. 
 

Wilt u de Mensfort Info digitaal ontvangen? Geef dan uw emailadres door aan onze redactie! 




